
 

Vitec Verksamhetsanalys 7.75 

Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) 

Versionsnyheter 

64187 Generell hantering av SecurityProtocol i WSF (ver x.73). 
Vi lägger numer till protokollen TLS 1.1 samt TLS 1.2 globalt i global.asax vid uppstart av WSF. Detta 
medför att alla protokoll (SSL3, TLS 1.0, TLS 1.1 samt TLS 1.2) är tillgängliga för alla anrop och behöver 
inte längre special hanteras vid varje specifikt tillfälle. 

63967 AD-Import, komplettera importen med nya fält för mobil och hemtelefon. (ver x.75). 
Nu kan man även importera mobil och hemtelefon från AD:t. 

Programrättningar 

64378 Problem i dokumentarkivet (ver x.73-200318). 
Ett fel hade uppstått som gjorde att det inte gick att ta bort kopplade dokument eller att koppla dokument i 
dokumentarkivet. Detta har nu åtgärdats. 

63949 AD-Import, när man skapar nya användare visas inte Värdet på fälten i dialogen 
'Förhandsgranska import' (ver x.75). 
AD-Import, när man skapar nya användare visas inte värdet på fälten i dialogen 'Förhandsgranska import', 
det är nu åtgärdat. 

63910 AD-Importen fungerar inte korrekt med dubbla förnamn och eller efternamn (ver x.73-200304). 
Nu importeras användarna korrekt oavsett hur många för eller efternamn man har. 

63225 Fel i rättighetskontroll för att koppla värdenycklar (ver x.73-200205). 
Felet är åtgärdat 

60667 Synkronisering av nämnare tar inte hänsyn till framtida startade objekt och synkronisering av 
nämnarvärden kan bli missvisande då man manuellt ändrar ett värde 
På grund av att vi lagrat nämnarvärdenas datum inklusive tidpunkt har det kunnat bli fel i jämförelse mellan 
två datum (med olika tider alltså). Detta är nu åtgärdat och synkroniseringen fungerar enligt plan. 
Synkroniseringen summerar (precis som tidigare) nämnares värden från t ex objekt till fastighet det datum 
tjänsten körs vilket innebär att vi inte lagrar hur nämnarvärdena förändras i framtiden. Nämnarvärden för ej 
ännu öppna objekt tas ej med i synkroniseringen. Vid stängning av objekt synkroniseras nämnarna. 

 

Verksamhetsanalys 

Versionsnyheter 

64639 Menygruppen Prognosperiod ska bara visas då man jobbar med projektuppföljning och har en 
'Aktiv prognoskolumn' i sin rapport 
Menygruppen Prognosperiod syns numera bara då man jobbar med projektuppföljning och har en 'Aktiv 
prognoskolumn' i sin rapport. 'Aktiv prognoskolumn' kan bara väljas för kolumn av typen Årsoberoende 
total. För att arbeta med projektuppföljning och prognoskolumn krävs numera bara en prognosperiod (som 
skapas via Grunddata->projekt->prognosperiod) och det är den som styr värdetypen i den kolumn som i 
kolumnverktyget är satt som 'Aktiv prognoskolumn'. 

64511 Rapportfliken Prognos: Förändringar i funktionen Spara prognosförlag i gränssnittet 
Prognosförslaget som visas i rapportfliken Prognos beräknas enligt Utfall t.o.m. vald period +( 
Helårsbudget- Budget t.o.m vald period). På en prognosvärdetyp kan man ange t.o.m. vilken månad utfall 
ska hämtas. Månaden anges i droplistan Utfall t.o.m i dialogrutan för att redigera värdetyper. Värdet 
benämns Utfallsmånad i följande text. 



Om vald prognos har utfallsmånad satt så är det den månaden som används i beräkningen. För att säkerställa 
att vald analysmånad är samma som värdetypens utfallsmånad så görs nu en kontroll när man trycker på 
knappen Spara prognosförslag. 

En dialogruta med information om att det inte går att spara prognosförslag visas. Man uppmanas att välja den 
månad som värdetypen är inställd på. En kontroll görs även när man väljer annan prognosvärdetyp. Om vald 
värdetyp har utfallsmånad som skiljer sig från aktuell analysmånad visas en dialogruta med information om 
det. 

När man sparar prognosförslag skrivs utfall in t.o.m. prognosvärdetypens utfallsmånad. 

Månadsvärdena för budgetvärdetypen kopieras in i prognosvärdetypen för efterföljande månader.  

 Om värde för Utfallsmånad saknas, d.v.s. värdet för Utfall t.o.m är  ”Ingen”,  för budgetvärdetypen spelar 
det ingen roll vilken analysperiod man har valt. Prognosvärdet räknas då ut med hjälp av utfall t.o.m. vald 
period. När prognosförslaget sparas blir månadsbeloppen fördelade med 12:e-delar eller den budgetnyckel 
som kopplats till prognosvärdetypen. 

 När man registrerar ett värde direkt i en prognoskolumn så hämtas Utfallsmånad från värdetypen, oavsett 
vilken analysperiod man har ställt in. Om det inte finns något prognosvärde sedan förut så fördelas 
månadsbeloppen enligt den budgetnyckel som gäller. Om ingen budgetnyckel finns används rak fördelning. 

 Om man uppdaterar ett befintligt prognosvärde uppdateras varje månadsbelopp efter utfallsmånaden enligt 
befintligt fördelning. 

Procentandelen för varje kolumn beräknas och multipliceras med (Nytt prognosvärde- Utfall t.o.m.  månad 
x). Månad x ges av inställningen för Utfallsmånad på värdetypen. 

 
64403 Implementera drilldown i högerklicksmeny i pivoterad visningstyp 
Nu kan man högerklicka och göra drilldown även i pivoterad visningstyp. 

64100 Ändra kolumnbredder i rapport 
Nu kan man justera kolumnbredder direkt i rapporten genom att klicka och dra i cellkanter. När man håller 
musen över en cellkant ändrar muspekaren form. Klicka och håll ned musknappen, dra sedan till önskad 
bredd. Ändringen sparas för närvarande inte. 

Bredden på rubrikkolumnen justeras nu automatiskt efter innehållet i kolumnen. Det innebär att namn på 
poster inte klipps. Eftersom bredden nu justeras automatiskt har kommandot för att ställa in Rubrikkolumnen 
bredd i rapportinställningar tagits bort. 

Texten "(Dold i rapport)" som läggs efter poster som ska vara dolda i radmallen gör att kolumnen kan bli 
onödigt bredd. 

Denna text har därför tagits bort från rapporterna. När man designar radmallarna visas enbart texten (dold). 

63259 Informationsikoner i Kolumnverktyget 
Nu har det lagts in informationsikoner i verktyget Kolumner för att förtydliga de olika 
inställningsmöjligheterna. 

56213 Registrera i pivoterad visningstyp 
Nu kan man registrera värden i pivoterad visningstyp om kolumnen är baserad på en enskild post. Man kan 
även skriva kommentar. 

I drill-down på högre nivå visas resultatet som en pivoterad rapport. Även i den kan man nu registrera 
värden. 

46328 Tydliggöra vilka celler som går att redigera 
Vi har lagt in nya ikoner i menygruppen Visa som gör att bakgrundsfärgen på poster ändras för att man 
enkelt ska kunna se vilka poster som är redigeringsbara. Man kan välja att visas redigeringsbara poster med 
ljusblå bakgrundsfärg och ej redigeringsbara med grå bakgrundsfärg. 

11778 Spärra nyckeltalsberäkning om ingen nämnare är vald 
Det har tidigare gått att välja nyckeltalsläge trots att ingen nämnare är vald. Rapporten visar då inga siffror. 
Nu är det ändrat så att man måste ha valt Nämnare 1 för att kunna växla till nyckeltalsläge. 

 



Programrättningar 

64158 Kolumnbredder i summablock i uppdelad visningstyp har alltid standardbredd 
I egendefinierade rapportflikar kan man ange kolumnbredd för varje kolumn. I uppdelad visningstyp visas ett 
summablock motsvarande de kolumner som har definierats i fliken. Kolumnerna i summablocket påverkades 
inte av inställningen av kolumnbredd, de fick alltid standardbredden. Nu är det åtgärdat så att angivna 
kolumnbredder återspeglas även i summablocket. 

63966 Prognosperiodens årtal går inte att byta (ver x.73-200219). 
I samband med optimeringar av prestanda infördes ett fel som orsakade att årtalet i meny Prognosperiod  
alltid blev innevarande år och det gick inte att byta. Åtgärdat. 

63939 Uppräkningsmånad <10 hanteras inkonsekvent (ver x.73-200219). 
För avgifter som indexuppräknas och har uppräkningsmånad <10 så behövde man välja budgetår nästa år för 
att uppgiften skulle räknas upp fr o m omräkningsmånad innevarande år. Indexering behöver då göras i två 
steg vilket inte är meningen. Åtgärdat så att allt som ska förändras under budgetåret tas med. 

63922 Indexering fungerar inte pga fel i ögonblicksbild (ver x.72-200219). 
I samband med införande av ny funktionalitet blev två av fälten felaktigt hanterade vid skapande av 
ögonblicksbild. Det orsakade att indexeringen inte fungerade. Felet är rättat. 

63602 Ändrad analysperiod slår inte igenom vid byte av rapportflik (ver x.73-200304). 
Val av annan analysperiod följde inte med vid byte till annan rapportflik. Åtgärdat. 

63286 Rapporter uppdateras ej korrekt då man byter trädnod direkt efter ändring av inställning (ver 
x.73-200122). 
Åtgärdat. 

63164 Rad visas inte i rapport om det inte överst finns en tom rad 
Ingen åtgärd. Fungerar som tänkt, kan inte återupprepa problemet. 

61586 Kopiera rapport med referenskolumner går inte (ver x.74-200205). 
I rapportflikar där kolumner refererar till kolumner som ligger efter i kolumnlistan gick det inte att spara en 
kopia av rapportfliken. Det visades ett felmeddelande när man  tryckte OK och inget sparades. Felet är 
åtgärdat. 

60030 Efter att ha dolt rad och byter radmall så går det inte skrolla i rapporten 
Nu fungerar det att högerklicka med mus i en rapport och välja "Dölj rader som ingår i summan" och sedan 
byta radmall. Tidigare försvann möjligheten att scrolla ner i rapporten. 


